
Groepsaankoop 
groene stroom en gas
Met hoe meer we zijn, hoe meer jij kan besparen.

Samenaankoop via 
samensterker 

Bespaar op 
stroom en gas! 
Sinds 2011 organiseert samensterker tweemaal 
per jaar een groepsaankoop groene stroom en 
gas. Meer dan 280.000 gezinnen stapten al over 
naar een groen en voordeliger energiecontract. 
Gemiddeld bespaarden ze € 200 per jaar.

Hoe werkt het?
Veiling – Op woensdag 3 november organiseren we een 
veiling waarbij energieleveranciers hun beste bod kunnen 
uitbrengen. Jij hoeft hiervoor niets te doen. 

Persoonlijk voorstel – Vanaf vrijdag 19 november krijg je 
van ons een persoonlijk voorstel van de leverancier die 
voor jouw verbruik het meest voordelig is.  Je ziet meteen 
hoeveel je bespaart.

Beslissen – Jij beslist of je op dit voorstel ingaat. Dat kan tot  
en met 15 december. 

Besparen – Aanvaard je het aanbod? Dan zorgen we voor  
een vlotte overstap zodat je nieuwe energiecontract op de 
door jou gekozen datum van start gaat.

Schrijf je tot en met 15 december in via 
www.samensterker.be/gingelom
Dit duurt slechts enkele minuten.

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacte-
ren. Onze ambassadeurs staan voor je klaar:

Filip De Geyter: 
Jeuksestraat 30, 3891 Borlo (Gingelom)
0477 28 70 07 — filip.de.geyter@telenet.be
 
Geert Moyaers: 
Groenplaats 5A, 3890 Gingelom 
0474 61 62 02 — geertmoyaers@gmail.com

Meer informatie?
Neem een kijkje op de website
Op onze website hebben we de belangrijkste informatie 
voor je verzameld. Hier geven we meer informatie over 
hoe de groepsaankoop in zijn werk gaat en hoe je kan 
inschrijven. Je vindt hier ook het antwoord terug op veelge-
stelde vragen. Online inschrijven duurt slechts enkele minu-
ten en kan steeds op 
www.samensterker.be/groepsaankoop.

Schrijf je vóór 15 november in via: 
www.samensterker.be/gingelom

Vragen?
www.samensterker.be/gingelom 
info@samensterker.be
0800 26 865
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Inschrijvingsformulier groepsaankoop groene stroom en gas samensterker
Er zijn 3 manieren om in te schrijven:
• Via www.samensterker.be/gingelom, het duurt slechts enkele minuten.
• Bel het gratis nummer 0800 26 865, een medewerker schrijft je in.
• Vul dit inschrijvingsformulier volledig in en bezorg het ons vóór woensdag 3 november 2021:
 - Via de post naar iChoosr, Groepsaankoop groene stroom en gas, Molenbergstraat 10 bus 24, 2000 Antwerpen.
 - Of stuur een duidelijk leesbare foto van het formulier naar info@samensterker.be.
Stuur het volledig ingevulde formulier terug om je aan te melden. We houden je op de hoogte over de groepsaankopen groene stroom en gas van samensterker.  
De privacyverklaring en algemene voorwaarden zijn beschikbaar via www.samensterker.be/groepsaankoop.

Vragen? www.samensterker.be/gingelom | info@samensterker.be | 0800 26 865

Persoonsgegevens

Aanspreking:  ■■ Meneer  ■■ Mevrouw

Voornaam:   Naam:  .............................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:           
Ik wens toekomstige informatie over de groepsaankoop te ontvangen via volgend e-mailadres:              (niet verplicht)

 ..............................................................................................................................................................................................  

Aantal gezinsleden: 

Leveringsadres

Straat en huisnummer:  .............................................................................................................................................................................................

Postcode:      Gemeente:  ................................................................................................................................

Je kan de nodige gegevens terugvinden op een jaarlijkse afrekening of op mijn.fluvius.be.

Energiegegevens

Mijn huidige elektriciteitsleverancier is:   ...............................................................................................................................................

Mijn huidige gasleverancier is:   ...............................................................................................................................................

Ik heb een digitale meter: ■■ ja    ■■ nee

Ik gebruik zonnepanelen: ■■ ja    ■■ nee Indien ja: maximaal vermogen omvormer(s):  ,  kW

Elektriciteit: afname van het net

EAN-code (18 cijfers):                     

 1 meter:  Mijn verbruik is:       kWh / jaar

 2 meters:  Mijn dagverbruik is:       kWh / jaar

 Mijn nachtverbruik is:       kWh / jaar

 Uitsluitend nachtmeter:  Mijn uitsluitend nachtverbruik is:      kWh / jaar

Elektriciteit: injectie op het net (enkel van toepassing voor deelnemers met zonnepanelen en een digitale meter.

 1 meter: Injectie op de enkelvoudigemeter:       kWh / jaar

 2 meters: Injectie op de dagmeter:       kWh / jaar

 Injectie op de nachtmeter:       kWh / jaar

Gas

EAN-code (18 cijfers):                      
Mijn gasverbruik is:       kWh / jaar

5 4 1

5 4 1
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